VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s
Pracoviště - vedení, provoz, servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře,

Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice

e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373 332 501, tel:378 074 242, mob.602 268 214,
adresa : Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,
LB Minerals a.s. ze dne 13.5.2019
Přítomni: Hnilička, Mašát, Blaňár, Toncar, Hejtmánek, Kožíšek, Zelenka
Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů:
Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele předsedu VZO pana
Karla Hniličku. Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu člena
VZO pana Miroslava Zelenku

1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal
-předseda uvítal přítomné a VZO zhodnotil zadané úkoly a situaci od poslední porady. K otázce
situace návrhů naší odborové organizace ke změnám Podpůrného fontu, předseda sdělil, že naše
návrhy byly byli řádně předány pro jednání Sněmu OS STAVBA ČR, který se uskuteční 15.5.
v Praze.
V případě, že budou naše návrhy přijaty, je potřeba okamžitě vypracovat potřebné seznamy a
doložit veškeré potřebné materiály pro vstup naší odborové organizace do tohoto podpůrného
fondu.
Základní vklad ze strany OS STAVBA ČR byl 5 mil. Kč a měsíční příspěvek (pojistné) je za jednoho
člena 10Kč/ měsíčně. Tento poplatek by samozřejmě nebyl hrazen samotným členem, tedy nebyl
by nad rámec dnes placených příspěvků, ale byl by zasílán již zaplaceného odborového příspěvku
za všechny členy a to odborovou organizací.
-předseda předložil přítomným kompletní výsledek vyplácených hotovostních finančních
prostředků naší odborové organizace za měsíc duben 2019.
-byly předloženy materiály týkající se internetového bankovnictví naší odborové organizace.
- předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 či
60 let. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost.
- předsedou byly předloženy čtyři žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 6.000,-Kč. VZO souhlasí .
Peníze si je potřeba vyzvednout u předsedy VZO . Opětovně upozorňujeme dlouhodobě nemocné
zaměstnance, že je potřeba aby v případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi
VZO p. Hniličkovi ofocenou neschopenku.

-na konci měsíce dubna byly vyúčtovány a vyplaceny příspěvky pro děti našich členů na lyžařské
kurzy ve výši 500,-Kč. na jedno dítě VZO souhlasí.

Opětovně předkládáme okruh materiálů, které mají Vaši zástupci u sebe k disposici:
Zákoník práce
Kolektivní smlouva pro rok 2019
Stanovy odborové organizace
Výhody pro zaměstnance z kolektivní smlouvy
Výpočet dovolené
Seznam výročí 50 a 60 let pro rok 2019
Kolektivní smlouva vyššího stupně 2019 -2024
Zásady hospodaření VZO
Čestné prohlášení člena VZO
Pracovní a odborové výročí za rok 20189
Statut podpůrného fondu OS STAVBA ČR
Řád právní pomoci OS STAVBA ČR
- vyplácení bezúročných půjček z fondu ZO a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-Kč
bylo za uplynulý měsíc vyplaceno dvěma zájemcům z řad našich členů, v celkové výši 20.000,-Kč.
Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO pana Hniličky.
- na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil žádosti o vyplacení finančních
prostředků za členství pro čtyři naše členy v celkové výši 8.500,-Kč.
- připravili jsme pro Vás zájezd na velkovýpravný muzikál Čarodějka. Tento se uskuteční 6.10.2019Přihlášky do 27.5. nebo zaplnění autobusu u předsedy p.Hniličky
. - byla předložena obsazenost našich stanů, karavanu a mobilního domu pro sezónu 2019.
Poslední volné termíny jsou : 29.6. – 6.7.2019 = 1 x karavan
6.7. -13.7. 2019= 2 x stan
3.8. – 10.8.2019 = 1x stan
Zájemci se mohou nahlásit u předsedy p. Hniličky na tel. 602 268 214.
Byli předloženy veškeré požadavky na opravy a dokoupení tohoto majetku , který slouží převážně
pro rekreaci našich členů.
Především byly projednány nutné běžné opravy na mobilním domě, které vznikají neustálým
převážením mobilního domu. Proto VZO zavrhuje tento pro další sezony usadit a to tak, aby byl na
stálém místě. Byla již i vybrána klidná lokalita , na druhé straně kempu u kousek od nohejbalového
hřiště. Výhodou bude, že takto ustavený mobilní dům bude moci být připojen přímo na elektrický
proud, vodu a odpady a budeme zde moci tedy vybudovat plnohodnotné sociální zařízení
s toaletou a sprchovým koutem. Taktéž předpokládáme vybudování pergoly.
Dále bylo konstatováno , že probíhají úpravy karavanu. Vše připravuje tak, aby byli rekreanti
spokojeni. Byla zakoupena lednice, mikrovlnná trouba, konvice, teplomet, vařič , ventilátor a nová
deska se dřezem , vše celkové výši 13.527,-Kč. Dále bude dokoupeno kompletní jídelní nádobí. Ke
kontrole a případné opravě byl předán i před stan. VZO souhlasí
Předseda všem poděkoval za jejich práci.
Zapsáno v Kaznějově 13.5.2019
ověřil: Zelenka Miroslav

Za VZO LB MINERALS a.s.
předseda Hnilička Karel

